รายละเอียดการจ้างเหมาบริการพนักงานเวรเปล ภายในสถาบันมะเร็งแห่งชาติ จานวน 30 คน
1. คุณลักษณะเฉพาะของงานจ้าง
รับ - ส่งผู้ป่วย ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ไปยังจุดต่างๆ ภายในสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ซึ่งปัจจุบันทางสถาบัน
มะเร็งแห่งชาติ มีรถเข็นนั่ง จานวน 27 คัน รถเข็นเปลนอน จานวน 12 คัน ซึ่งสภาพทั่วไปใช้งานได้ โดยผู้รับจ้างจะ
เป็นผู้จัดหามาเสริมมาเพิ่มเติมให้ครบจานวนดังนี้
1. รถเข็นนั่ง จานวน 35
คัน
2. รถเข็นเปลนอน จานวน 20
คัน
2. ผู้รับจ้างต้องสั่งการให้พนักงานเปลมีหน้าที่ต้องปฏิบัติงาน ดังนี้
2.1
รับผู้ปุวยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จากการนาส่งผู้ปุวยจากจุดรับ-ส่งผู้ปุวย (ศูนย์เปล) หน้าอาคารวิเคราะห์
บาบั
ดโรคมะเร็ง หรือบริเวณที่สถาบัน มะเร็งแห่งชาติ กาหนดให้ ไปยังห้องตรวจแผนกต่าง ๆ และ
หอผู้ปุวยให้ความ ช่วยเหลือผู้ปุวยตามความเหมาะสม
2.2 ให้การต้อนรับ แนะนาผู้ปุวย และญาติที่มารับบริการตามควรแก่กรณี
2.3 ตรวจสอบ ดูแลรักษาเปล อุปกรณ์ และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งาน พร้อมทั้ง
นับจานวนของเครื่องใช้ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ที่มอบให้เวรเปลใช้งานอยู่ครบตามจานวน
2.4 รับ
- ส่งผู้ปุวยจากงานบริการผู้ปุวยนอกทั้งหมด และหอผู้ปุวย ไปยังหน่วยงานบริการต่างๆในสถาบัน
มะเร็งแห่งชาติ และภายนอกสถาบันมะเร็งแห่งชาติตามที่ได้รับการร้องขอ หรือสั่งการจากหัวหน้างาน
หรือ หัวหน้ากลุ่มงานการบริการผู้ปุวยนอก
2.5 รับ - ส่งผู้ปุวยจากหน่วยงานต่างๆ และหอผู้ปุวย เพื่อกลับบ้านหรือไปรักษาต่อที่อื่น
2.6 รับ - ส่งผู้ปุวยจากงานบริการผู้ปุวยนอกทั้งหมด และหอผู้ปุวย ไปยังหน่วยงานบริการต่างๆ ในสถาบันมะเร็ง
แห่งชาติ
2.7 เคลื่อนย้ายผู้ปุวยรีบด่วน เมื่อได้รับแจ้งจากหน่วยงานต่าง ๆ และหอผู้ปุวย ต้องไปให้บริการทันที
2.8 รับ - ส่งผู้ปุวย ระหว่างห้องผ่าตัดและหอผู้ปุวย
2.9 รับ - ย้ายผู้ปุวยภายในห้องผ่าตัดทั้งหมด ทั้งก่อนผ่าตัดและหลังผ่าตัด โดยแต่งกายตามแบบฟอร์มที่
กาหนด
2.10 ส่งผ้าเปื้อนระหว่างห้องผ่าตัดและหน่วยซักฟอก
2.11 รับ - ส่ง อุปกรณ์ / เครื่องมือแพทย์ ระหว่างห้องผ่าตัดและหอผู้ปุวยหรือหน่วยบริการอื่น ๆ
2.12 รับ - ส่งเอกสารหรืออื่น ๆ ระหว่างคลินิกหรือหน่วยงานบริการอื่น ๆ

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ
( นางพัชรี เจริญพร )

(ลงชื่อ)

กรรมการ (ลงชื่อ)
( นางจริยา สงวนไทร )

(ลงชื่อ)

กรรมการ
( นางสมศรี ทิพย์ประสบโชค )

กรรมการ (ลงชื่อ)
( นางวัลภา ชินบุตร )

กรรมการ
( นางสาวพรรณทิพา บุญส่ง )

-22.13 ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลเข้าระบบคอมพิวเตอร์ที่หน่วยตรวจเอกซเรย์ปอด หรือคลินิกต่างๆ
2.14 ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลเข้าระบบคอมพิวเตอร์ที่หน่วยรับผู้ปุวยใน
2.15 ปฏิบัติงานร่วมในทีม 555 (ทีมรักษาความปลอดภัย) ในกรณีมีการเพจตาม หรือร้องขอ
2.16 ปฏิบัติงานตามที่ได้รับคาสั่งจากหัวหน้างานกลุ่มงานการพยาบาลผู้ปุวยนอก
2.17 รับ - ส่ง ผู้ปุวยที่เสียชีวิตจากหอผู้ปุวย หรือหน่วยงานไปยังห้องเก็บศพ
3. ข้อกาหนด
3.1 กาหนดการปฏิบัติงานเป็นผลัด คือ
3.1.1 วันและเวลาปฏิบัติงาน
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ จานวน 30 คน
เช้า เวลา 06.00 น. - 14.00 น. จานวน 5 คน
เช้า เวลา 08.00 น. – 16.00 น. จานวน 19 คน
- ห้องผ่าตัดใน (08.00 - 16.00 น.) จานวน 2 คน
- ห้องผ่าตัดนอก
(08.00 - 16.00 น.) จานวน 2 คน
- ห้อง
B 10 งานพยาบาลผู้ปุวยนอกเคมีบาบัด (08.00 - 16.00 น.)
จานวน 1 คน
- ประจาอยู่ลาน OPD ชั้น 2 เพื่อบริการผู้ปุวยนอก ชั้น 2 ทั้งหมด จานวน 4 คน
- ห้อง
B 9 ห้องเอกซเรย์ปอด (08.00 - 12.00 น.)
และคลินิกมะเร็งนรีเวช (13.00 - 16.00 น.)
จานวน 1 คน
- ห้อง
A 7 เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ (08.00 - 16.00 น.)
จานวน 2 คน
หอผู้ปุวยพิเศษ (08.00 - 16.00 น.)
จานวน 1 คน
- งานรังสีรักษา (ห้องฉายรังสี) (08.00 - 16.00 น.) จานวน
1 คน
- งานพยาบาลรังสีระยะไกล ชั้น 1 (08.00 - 16.00 น.) จานวน 1 คน
งานพยาบาลรังสีระยะใกล้ ชั้น 2 (08.00 - 16.00 น.)
จานวน 1 คน
- หอผู้ปุวยหนัก
(08.00 - 16.00 น.)
จานวน 1 คน
- ศูนย์เปล
(06.00 - 14.00 น.) (ร่วมบริการห้อง A17 งานรังสีร่วมรักษา) จานวน 5 คน
- หอผู้ปุวยชาย ชั้น 5 (08.00 - 16.00 น.)
จานวน 1 คน
- งาน Endoscopy (08.00 - 16.00 น.)
จานวน 1 คน
บ่าย เวลา 14.00 น.
- ศูนย์เปล จานวน

- 22.00 น. จานวน 4 คน
4 คน
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-3ดึก เวลา 22.00 น. - 06.00 น. จานวน 2 คน
- ศูนย์เปล จานวน

2 คน

วันเสาร์
เช้า เวลา 06.00 น - 14.00 น. จานวน 6 คน
- งานบริการผู้ปุวยนอก ตึกวิเคราะห์บาบัดโรคมะเร็ง ชั้น 1 จานวน
- ศูนย์เปล จานวน
บ่าย เวลา 14.00 น. - 22.00 น. จานวน 3 คน
- ศูนย์เปล จานวน
ดึก เวลา 22.00 น. - 06.00 น จานวน 2 คน
- ศูนย์เปล จานวน
วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
เช้า เวลา 06.00 น. - 14.00 น. จานวน 4 คน
- ศูนย์เปล จานวน 4 คน
บ่าย เวลา 14.00 น.
- 22.00 น จานวน 3 คน
- ศูนย์เปล จานวน 3 คน
ดึก เวลา 22.00 น.
- 06.00 น. จานวน 2 คน
- ศูนย์เปล จานวน

1 คน
5 คน
3 คน
2 คน

2 คน

3.2 ต้องสามารถให้บริการผู้ปุวยได้ตลอดเวลา และภายในเวลาที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติกาหนดมาปฏิบัติงาน
ก่อนเวลางานไม่น้อยกว่า 15 นาที
3.3 ต้องปฏิบัติตามระเบียบที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติกาหนด
3.4 ภายหลังจากที่ได้รับการว่าจ้าง พนักงานเปล จะต้องผ่านได้รับ การอบรมหลักสูตร การบริการจาก ทาง
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติ จะเป็น ผู้กาหนดวัน เวลา เนื้อหาของหลักสูตร การ
อบรม
อย่างน้อย ประกอบด้วย มารยาทการเจรจา มรรยาท การบริการ การทราบและแจ้งข้อมูลสถานที่
การแต่งกาย วิธีการใช้เปล ทุกชนิด และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับเปล การเคลื่อนย้ายผู้ปุวยที่ถูกวิธีการ
ปูองกันการติดเชื้อ และการแพร่กระจายของเชื้อโรค โดยทางบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด
3.5 ผู้รับจ้างต้องจัดอัตรากาลังพนักงานเปลตามที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติกาหนด ทั้งนี้ในแต่ละผลัดต้องมี
หัวหน้าพนักงานเปลตามความเหมาะสม
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-43.6 การประเมินผลงานของกระบวนการงานเปล ดาเนินการประเมินทุก 2 เดือน ตามมาตรฐานที่สถาบัน
มะเร็งแห่งชาติกาหนด
3.7 พนักงานเวรเปลในวันราชการ ครั้งนี้ทั้งหมด 30 คน
3.8 ถ้าต้องมีการเปลี่ยนพนักงานใหม่ ผู้รับจ้างต้องให้ผู้ปฏิบัติงานผ่านการฝึกหัดการเคลื่อนย้ายผู้ปุวย
ก่อนถึงจะปฏิบัติงานได้
3.9 ในกรณีที่เกิดปัญหาแรงงานของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะยกเหตุที่มีปัญหาแรงงานมาเป็นเหตุสุดวิสัย
หรือมาเป็นข้ออ้างที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดมิได้
4. เงื่อนไข
4.1 แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย สะอาด ติดปูายชื่อ สวมถุงเท้า รองเท้าหุ้นส้นสีดา
4.2 หากพบว่าพนักงานเปลคนใดปฏิบัติงานบกพร่องในหน้าที่ และไม่เหมาะสมหรือมีเรื่องทะเลาะวิวาทกัน
ภายในสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ผู้รับจ้างต้องดาเนินการปรับเปลี่ยน หรือให้ออกจากงานทันที
4.3 การประเมินผลงาน หากไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด ผู้รับจ้างต้องดาเนินการปรับปรุงแก้ไข ภายใน
3 วัน และทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติ สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบให้บริการผู้ปุวยได้ ตามสมควรแก่กรณี
4.4 หากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ได้แจ้งเตือนเป็นหนังสือ 2 ครั้งแล้ว ผู้รับจ้างยังมิได้ปรับปรุงแก้ไข
กระบวนการงานเปลให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด สถาบันมะเร็งแห่งชาติมีสิทธิบอกเลิกสัญญาที่ว่าจ้าง
4.5 ผู้รับจ้างต้องจัดทาประกันอุบัติเหตุ สาหรับผู้ปุวยที่รับบริการทุกรายและรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย
ต่อทรัพย์สินและชีวิต ในวงเงิน50,000.00 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ต่อรายต่อครั้ง กรณีเฉพาะในราย
ที่พนักงานเวรเปลของบริษัทกระทาให้เกิดอุบัติเหตุเท่านั้น
4.6 ผู้รับจ้างต้องควบคุมดูแล กากับพนักงานเปลของตนเองให้ปฏิบัติ ดังนี้
4.6.1 ต้องมีรถเข็นนั่ง และเปลที่มีอุปกรณ์แขวนน้าเกลือประจารถในจานวนที่พอเพียง
4.6.2 มิให้พนักงานเปล หรือคนของผู้รับจ้างเล่นการพนันทุกชนิดโดยเด็ดขาด
4.6.3 มิให้พนักงานเปล นั่ง - นอน บนรถเข็นหรือเปลนอน โดยเด็ดขาด
4.6.4 มิให้นาบุคคลภายนอกเข้ามาในบริเวณที่พนักงานเปลปฏิบัติงาน
4.6.5 มิให้พนักงานเปลรับจ้างต่อไฟฟูาหรือน้าประปา และใช้ทรัพย์สินของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
4.6.6 มิให้พนักงานเปลรับจ้างกระทาเป็นนายหน้าพนักงานซื้อขาย หรือแสวงหาผลประโยชน์ใด ๆ
ในสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
4.6.7 ห้ามพนักงานเสพยาเสพติด หากพบว่ามีการเสพยาเสพติดจะดาเนินการตามกฎหมายและ
ไล่ออกทันที
4.6.8
ให้ตรวจสภาพรถเข็น เปลนอน และอุปกรณ์อื่นๆ ให้สะอาดเรียบร้อย พร้อมทั้งซ่อมแซมให้อยู่
ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ทันที ค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษา และซ่อมแซมอยู่ในความรับผิดชอบ
ของผู้ว่าจ้าง การทาความสะอาดรถนั่ง/รถนอน เปลี่ยนผ้าปู ปลอกหมอนเป็นประจาทุกวัน
ทุกครั้งที่มีการปนเปื้อน และดูแลความสะอาดพร้อมใช้ของถัง
O2, หัวเกย์
(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ
( นางพัชรี เจริญพร )

(ลงชื่อ)

กรรมการ (ลงชื่อ)
( นางจริยา สงวนไทร )

(ลงชื่อ)

กรรมการ
( นางสมศรี ทิพย์ประสบโชค )

กรรมการ (ลงชื่อ)
( นางวัลภา ชินบุตร )

กรรมการ
( นางสาวพรรณทิพา บุญส่ง )

-54.6.9 เปลี่ยนผ้าปู ปลอกหมอนทุกครั้งที่สกปรก และทุกเวร โดยทาความสะอาดรถเข็น เปลนอน
เบาะรองนอนด้วยผงซักฟอก หรือตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนดทุกวัน เวลา 20.30 น.
4.6.10 ทาความสะอาดเปลนั่ง เปลนอนและเปลี่ยนผ้าปูเปลทุกครั้งที่สกปรก และทุกเวร
4.6.11 เมื่อได้รับแจ้งให้เคลื่อนย้ายผู้ปุวยไปยังห้องผ่าตัด หรือ ICU ต้องรีบมาปฏิบัติงานทันที
4.6.12 หากมีปัญหาในการปฏิบัติงานให้ผู้รับจ้างแจ้ง หรือประสานงานกับหัวหน้ากลุ่มบริการผู้ปุวยนอก
หรือหัวหน้างานบริการผู้ปุวยนอก เพื่อหาทางแก้ไขทันที
4.6.13 ผ้าทุกชนิดที่เกี่ยวกับเปลให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ว่าจ้าง รวมทั้งการทาความสะอาดผ้าด้วย
4.7 สถาบัน มะเร็งแห่งชาติ สามารถรับพนักงานของบริษัทเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันได้ต่อเมื่อพนักงานนั้น
ได้พ้นสภาพการเป็นพนักงานไปแล้วไม่น้อยกว่า 90 วัน หรือได้รับการยินยอมจากทางบริษัทเท่านั้น
5. พนักงานเปล มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
5.1 เป็นชายหรือหญิง มีสัญชาติไทย อายุระหว่าง 18 - 45 ปี
5.2 จบการศึกษาหรือไม่น้อยกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
5.3 ต้องเป็นบุคคลที่ได้รับการรับรองว่ามีประสบการณ์ด้านการบริการงานเปลผู้ปุวย โดยต้องแนบหนังสือ
รับรองการผ่านการทางาน หรือ
ผ่านการอบรมหลักสูตรการบริการงานเปลผู้ปุวย
5.4 มีมารยาทเรียบร้อย มีความสุภาพในการให้บริการผู้ปุวย และมีน้าใจในการให้บริการ
5.5 มีความรู้ในการบริการของโรงพยาบาล การให้บริการผู้ปุวย และมีน้าใจในการให้บริการ
5.6 แต่งกายสะอาดเรียบร้อย
5.7 ต้องเป็นบุคคลที่แพทย์แผนปัจจุบันรับรองว่าไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และเป็นที่รังเกียจของสังคม
5.8 ไม่เสพสารเสพติดทุกชนิด
5.9 สามารถใช้ครุภัณฑ์ อุปกรณ์และเครื่องมือในการเคลื่อนย้ายผู้ปุวยได้เหมาะสมกับสภาพผู้ปุวย
6. หน้าที่ความรับผิดชอบ
6.1 มาปฏิบัติงานก่อนเวลาเริ่มงาน ไม่น้อยกว่า 10 นาที เซ็นชื่อ ลงเวลา
6.2 ดูแลความสะอาดเรียบร้อยทั่วไปของเปล เปลนอน ของใช้ประจารถให้ครบถ้วนพร้อมที่จะใช้งาน
หากการชารุดแจ้งหัวหน้าเพื่อส่งซ่อมทันที
6.3 จัดเตรียมเปลนั่ง เปลนอนอย่างน้อย 1 เปล มาไว้บริเวณงานบริการผู้ปุวยนอกในกรณีฉุกเฉินได้ทันทีให้
การต้อนรับ แนะนาผู้ปุวยและญาติที่มารับบริการตามควรแก่กรณี
6.4 รับ -ส่งผู้ปุวยที่มาตรวจ โดยจัดเปลนั่งหรือเปลนอนให้เหมาะสมกับสภาพผู้ปุวย บริการด้วยความรวดเร็ว
และเน้นเรื่องความปลอดภัยในขณะที่รถเข็นรถนั่ง หรือเปลนอน
6.5 ช่วยอุ้มพยุง พร้อมทั้งแนะนาญาติให้อุ้มพยุงให้ถูกวิธี และรับผู้ปุวยเข้าห้องฉุกเฉินทุกคนในกรณีที่ ช่วย
ตนเองไม่ได้ หรือช่วยตนเองได้น้อย
(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ
( นางพัชรี เจริญพร )

(ลงชื่อ)

กรรมการ (ลงชื่อ)
( นางจริยา สงวนไทร )

(ลงชื่อ)

กรรมการ
( นางสมศรี ทิพย์ประสบโชค )

กรรมการ (ลงชื่อ)
( นางวัลภา ชินบุตร )

กรรมการ
( นางสาวพรรณทิพา บุญส่ง )

-66.6 ทาความสะอาดเปลนั่ง และหรือเปลนอนทันทีที่สกปรก และทุกวัน เวลา 20.30 น.
6.7 นาผู้ปุวยไปเจาะเลือด เอ็กซเรย์ และส่งผู้ปุวยเข้าตึกผู้ปุวยใน หรือกลับบ้าน
6.8 รับ
- ส่งผู้ปุวยที่ตรวจเสร็จแล้ว และแพทย์อนุญาตให้กลับบ้าน
6.9 ตรวจสอบความเรียบร้อยของเปลนั่ง เปลนอน และความเรียบร้อยทั่วไปในความรับผิดชอบของตนเอง
ก่อนลงเวร ตรวจล้างทาความสะอาดทุกวันเสาร์
6.10 เมื่อได้รับแจ้งให้เคลื่อนย้ายผู้ปุวยไปยังห้องผ่าตัด หรือ ICU ต้องรีบมาปฏิบัติงานทันที
6.11 ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจาก
พยาบาลเวร
คณะกรรมการกาหนดรายละเอียดการจ้าง
(ลงชื่อ)
(

นางพัชรี เจริญพร

ประธานกรรมการ
)

นางจริยา สงวนไทร

กรรมการ
)

นางสมศรี ทิพย์ประสบโชค

กรรมการ
)

นางวัลภา ชินบุตร

กรรมการ
)

(ลงชื่อ)
(
(ลงชื่อ)
(
(ลงชื่อ)
(
(ลงชื่อ)
(

กรรมการ
นางสาวพรรณทิพา บุญส่ง )
อนุมตั ิ

(นายวีรวุฒิ อิ่มสาราญ)
ผูอ้ านวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ

จ้างเหมาบริการพนักงานเวรเปล ภายในสถาบันมะเร็งแห่งชาติ จานวน 30 คน

งาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย
กลุม่ งานการพยาบาลผูป้ ว่ ยนอก
หน่วยงาน สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
6,120,000.00
บาท
3. วันที่กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
8 สิงหาคม 2560
เป็นเงิน
6,120,000.00
บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
บาท
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
4.1 ห้างหุ้นส่วนจากัด โปร ควอลลิตี้ เซอร์วิส
4.2
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
5.1 นางพัชรี
เจริญพร
ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
ด้านการพยาบาลผูป้ ว่ ยหนัก
5.2 นางจริยา
สงวนไทร
ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
ด้านการพยาบาล
5.3 นางสมศรี
ทิพประสบโชค ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
ด้านการพยาบาล
5.4 นางวัลภา
ชินบุตร
ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
ด้านการพยาบาล
5.5 นางสาวพรรณทิพา บุญส่ง
ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
ด้านการพยาบาล
หมายเหตุ แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ได้มาจาก ราคามาตรฐานสานักงบประมาณ, ราคาซื้อครั้ง
สุดท้ายใน 2 ปี ราคาจากบริษัทฯ , ราคาจากเว็บไซต์ที่สืบราคา โดยไม่ต้องลงราคาแต่ละรายที่ไปสืบมา
(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ
( นางพัชรี เจริญพร )

(ลงชื่อ)

กรรมการ (ลงชื่อ)
( นางจริยา สงวนไทร )

(ลงชื่อ)

กรรมการ
( นางสมศรี ทิพประสบโชค )

กรรมการ (ลงชื่อ)
( นางวัลภา ชินบุตร )

กรรมการ
( นางสาวพรรณทิพา บุญส่ง )

